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   ٠املغاقا أخض ست٢ ايؾضن١ نتاب

 

 أسنض ايزيٌٝ ع٢ً ايؾضن١ ؟

 {ٚإٕ نجريا َٔ اـًطا٤ يٝبػٞ بعنِٗ ع٢ً بعض إال ايشٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايقاؿات ٚقًٌٝ َا ِٖ  }ثابت١ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع يكٛي٘ تعاىل 

ْا ثايح ايؾضٜهني َامل رنٔ أسزُٖا فاسب٘ فإسا خإ أسزُٖا {فِٗ ؽضنا٤ يف ايجًح  }ٚقٛي٘   ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ اهلل تعاىل أ

ْا ٚايربا٤ ؽضٜهني فاؽرتٜٓا فن١ بٓكز ْٚغ١٦ٝ اؿزٜح صٚاٙ ايبداصٟ   فاسب٘ خضدت َٔ بُٝٓٗا صٚاٙ ابٛ راٚر ٚقاٍ طٜز نٓت أ

 

 أسنض سهِ ايؾضن١؟

  ٖٚٞ مخغ١ أْٛاع نًٗا دا٥ظ٠ ممٔ دنٛط تقضف٘ ألٕ َبٓاٖا ع٢ً ايٛناي١ ٚاألَا١ْ

 

 ايعٓإ ؽضن١

 أسزٖا

 ٚسهُٗا؟ َا املكقٛر بؾضن١ ايعٓإ؟

ٜتفكإ عًٝ٘ ٖٚٞ دا٥ظ٠ باإلمجاع سنضٙ ابٔ امل  ٜتذضإ فٝ٘ ٜٚهٕٛ ايضبح بُٝٓٗا عغب َا   ْشص ؽضن١ ايعٓإ ٖٚٞ إٔ ٜؾرتى اثٓإ فأنجض يف َاٍ 

 

 أسنض ؽضٚط ؽضن١ ايعٓإ ؟

  ٚؽضٚطٗا أصبع١

إٔ ٜهٕٛ صأؼ املاٍ َٔ ايٓكزٜٔ املنضٚبني ايشٖب ٚايفن١ ألْٗا قِٝ املتًفات ٚأمثإ ايبٝاعات   األٍٚ

ٜتفل اؾٓػ نشٖب ٚفن١ أٚ نإ َتفاٚتا بإٔ أسنض أسزُٖا َا١٥ ٚاآلخض َا٥تني ٚال تقح بايعضٚض ٚعٓ٘ تقح ٚدنعٌ قُٝتٗا ٚقت ايعكز  ٚيٛ مل 

ا ٚايفًٛؼ ايٓافك١ نايعضٚض  صأؼ املاٍ ٚايٓكض٠ قبٌ مضبٗا ٚاملػؾٛؽ١ نجري

إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ املايني َعًَٛا قزصا ٚفف٘ ألْ٘ ال بز َٔ ايضدٛع بضأؼ املاٍ ٚال ميهٔ دًٗ٘   ايجاْٞ

سنٛص املايني فال تعكز ع٢ً َا يف ايش١َ ٚاؽرتاط إسناصُٖا يتكضٜض ايعٌُ ٚؼكٝل ايؾضن١ ناملناصب١   ايجايح

ٜتٛقف ع٢ً اـًط  ٚال ٜؾرتط خًطُٗا ألْٗا عكز ع٢ً ايتك صف نايٛناي١ ٚهلشا فشت ع٢ً دٓغني ٚألٕ املكقٛر ايضبح ٖٚٛ ال 

ٚال اإلسٕ يف ايتقضف يزالي١ يفغ ايؾضن١ عًٝ٘  

ُٜعز صبا )إٔ ٜؾضطا يهٌ ٚاسز َُٓٗا دظ٤ا َعًَٛا َٔ ايضبح عٛا٤ ؽضطا يهٌ ٚاسز َُٓٗا ع٢ً قزص َاي٘ أٚ أقٌ أٚ أنجض  ايضابع ٚب٘ قاٍ أبٛ . (ٚإال 

ٜتفامالٕ فٝ٘ يك٠ٛ أسزُٖا ٚسشق٘ فذاط إٔ ٜرسٔ سغ َٔ ايضبح ناملناصب   عٌ يٜ٘ف١ ألٕ ايعٌُ ٜغتشل ب٘ ايضبح ٚقز 

 

 أسنض فف١ ايؾضن١ ايفاعز٠ ؟

ألٕ ايضبح اعتشل باملايني فهإ ع٢ً قزصُٖا ال ع٢ً َا  عٓإ ٚٚدٛٙٚسٝح فغزت فايضبح ع٢ً قزص املايني يف ؽضن١  فُت٢ فكز ؽضط فٗٞ فاعز٠-

ؽضطا يفغار ايؾضن١  

يهٔ ٜضدع نٌ َٓٗا ع٢ً فاسب٘ بأدضٙ ْقف عًُ٘ يعًُ٘ يف ْقٝب ؽضٜه٘ بعكز ٜبتػٞ ب٘ ايفنٌ يف ثاْٞ اؿاٍ فٛدب إٔ ٜكابٌ ايعٌُ فٝ٘ -

 بزصُٖني ْٚقف ٚصدع سٚ ايعؾض٠ بزصُٖني ْٚقف  (. املكق١) تكافاع١ عٛض ناملناصب١ فإسا نإ عٌُ أسزُٖا َجال ٜغاٟٚ عؾض٠ رصاِٖ ٚاآلخض خِ
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 ؟ فغار ايعكز ٜؤثض يف اينُإٌٖ 

ٚنٌ عكز ال مُإ يف فشٝش٘ ال مُإ يف فاعزٙ إال بايتعزٟ ٚايتفضٜط نايؾضن١ ٚاملناصب١ ٚايٛناي١ ٚايٛرٜع١ ٚايضٖٔ ٚاهلب١ ٚايقزق١ 

ٙ دنب يف فاعزٙ نبٝع ٚإداص٠ ْٚهاح ٚقضض َٚع٢ٓ سيو إٔ ايعكز ايقشٝح إسا مل ٜهٔ َٛدبا ي٘ ٚاهلز١ٜ ٚنٌ عكز الطّ دنب اينُإ يف فشٝح

 َع ايقش١ فهشيو َع ايفغار 

 

 َا سكٛم ايؾضٜهني يف ؽضن١ ايعٓإ ؟

 ٚيهٌ َٔ ايؾضٜهني إٔ ٜبٝع ٜٚؾرتٟ ٜٚأخش ٜٚعطٞ ٜٚطايب ٚرنافِ ٜٚفعٌ نٌ َا فٝ٘ سغ يًؾضن١ ألٕ ٖشا عار٠ ايتذاص ٚقز أسٕ ي٘ يف ايتذاص٠

 فٝٓفش تقضف نٌ َُٓٗا عهِ املًو يف ْقٝب٘ ٚعهِ ايٛناي١ يف ْقٝب ؽضٜه٘ 

 

  املناصب١ يف فقٌ

 ايجاْٞ

 َا املكقٛر باملناصب١ ؟ ٚسهُٗا ؟

ٜتفكإ عًٝ٘ إىل إْغإماصب١ ٖٚٞ إٔ ٜزفع َاي٘ امل ٖٚٞ دا٥ظ٠ باإلمجاع سهاٙ يف  .( أٟ تٛظٝف أَٛاٍ) يٝتذض ب٘ ٜٚهٕٛ ايضبح بُٝٓٗا عغب َا 

ايهايف ٚايؾضح ٚسنضٙ ابٔ املٓشص ٜٚض٣ٚ إباستٗا عٔ عُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٚابٔ َغعٛر ٚسهِٝ بٔ سظاّ صمٞ اهلل عِٓٗ يف ققك َؾتٗض٠ ٚال 

 كايف هلِ فٝهٕٛ إمجاعا 

 

 أسنض ؽضٚط ؽضن١ املناصب١ ؟

 ٚؽضٚطٗا ثالث١

إٔ ٜهٕٛ صأؼ املاٍ َٔ ايٓكزٜٔ املنضٚبني نُا تكزّ يف ؽضن١ ايعٓإ   أسزٖا 

ف٢ تقح إٕ قاٍ ماصب مبا يف أسز ٖشٜٔ ايهٝغني يًذٗاي١ نايبٝع   َعٝٓاإٔ ٜهٕٛ ايجاْٞ 

ٌٖ  َعًَٛا فال تقح بقرب٠ رصاِٖ أٚ رْاْري إس ال بز َٔ ايضدٛع إىل صأؼ املاٍ عٓز ايفغذ يٝعًِ ايضبح ٚال ميهٔ سيو َع اجل

ٚال ٜعترب قبن٘ باجملًػ فتقح ٚإٕ نإ بٝز صب٘ ألٕ َٛصصر ايعكز ايعٌُ  

ال دنٛط إٔ دنعٌ ايضدٌ رٜٓا ي٘ ع٢ً ٚال ايكبٍٛ فتهفٞ َباؽضت٘ يًعٌُ ٜٚهٕٛ قبٛال هلا نايٛناي١ ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ حنفغ عٓ٘ أْ٘ 

ْت٢ٗ   . ٚآخض ٚايضبح بُٝٓٗا فح ْك عًٝ٘  ٚإٕ أخضز َاال يٝعٌُ فٝ٘. ٚسى ألْ٘ صبا صدٌ َناصب١ ا

نٓقف٘ أٚ صبع٘ أٚ مثٓ٘ أٚ ثًج٘ أٚ عزع٘ فإٕ ؽضطا ألسزُٖا يف ايؾضن١ ٚاملناصب١ رصاِٖ دظ٤ َعًّٛ َٔ ايضبح َؾاعا إٔ ٜؾرتط يًعاٌَ ايجايح 

إسا دعٌ أسزُٖا أٚ نالُٖا يٓفغ٘  (أٟ املناصب١ ايكضاض)َع١ًَٛ أٚ صبح أسز ايجٛبني مل ٜقح قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ حنفغ عٓ٘ ع٢ً إبطاٍ 

 رصاِٖ َع١ًَٛ 

 

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ ؟ملٔ ٜهٕٛ ايضبح ٚع٢ً َٔ تهٕٛ اـغاص٠  َاسا يف ساي١ فكز ؽضط َٔ ؽضٚط املناصب١ ؟

ٜٚهٕٛ يًعاٌَ أدض٠ َجً٘ ْك عًٝ٘ ناالداص٠ ايفاعز٠ ألْ٘ بشٍ َٓافع٘ بعٛض مل ٜغًِ ي٘ ٚايتقضف فشٝح ألْ٘ بإسٕ  فاعز٠فإٕ فكز ؽضط فٗٞ -

صب املاٍ  

  عكز ال مُإ يف فشٝش٘ ال مُإ يف فاعزٙألٕ نٌ  خغاص٠ فع٢ً املايوَٚا سقٌ َٔ -

مُٔ ألٕ سهِٝ بٔ سظاّ نإ ٜؾرتط ع٢ً ايضدٌ إسا أعطاٙ َاال ٚإٕ ؽضط عًٝ٘ َا فٝ٘ غضض فشٝح فدايف  منا٤ َاي٘ألْ٘  أٚ صبح فًًُايو-

َكاصم١ ٜنضب ي٘ ب٘ إٔ ال ػعٌ َايٞ يف نبز صطب١ ٚال ؼًُ٘ يف عض ٚال تٓظٍ ب٘ يف بطٔ َغٌٝ فإٕ فعًت ؽ٦ٝا َٔ سيو فكز مُٓت َايٞ 

 صٚاٙ ايزاصقطين 

 

  ٌٖ يًعاٌَ ؽضا٤ َٔ ٜعتل ع٢ً صب املاٍ ؟

ٜت٘ ٚيٝػ يًعاٌَ ؽضا٤ َٔ - ألٕ عًٝ٘ فٝ٘ مضصا ٚاملكقٛر َٔ املناصب١ ايضبح ٖٚٛ َٓتف  إال بإسْٜ٘عتل ع٢ً صب املاٍ يكضاب١ أٚ تعًٝل أٚ إقضاص عض

ٖٓا  

ٙ نػريٙ ٚ عتل ع٢ً صب املاٍ يتعًل سكٛم ا فح ايؾضا٤فإٕ فعٌ - يعكز ب٘ ٚٚالؤٙ ي٘  ألْ٘ َاٍ َتكّٛ قابٌ يًعكٛر فقح ؽضاؤ
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  يتفضٜط٘مثٓ٘ ايشٟ اؽرتاٙ ب٘  ٚمُٔ ايعاٌَ

نُا يٛ اؽرت٣ َعٝبا مل ٜعًِ  مل ٜنُٔ ألْ٘ َعشٚصٚقاٍ أبٛ بهض إٕ مل ٜعًِ  اإلتالف املٛدب يًنُإ ٜغتٟٛ فٝ٘ ايعًِ ٚاؾٌٗألٕ  ٚيٛ مل ٜعًِ

 عٝب٘ 

 

 ٌٖ يًعاٌَ ْفك٘ يف ؽضن١ املناصب١ ؟

غريٙ ناملغاقٞ    ْفك١ يًعاٌَ ألْ٘ رخٌ ع٢ً ايعٌُ ظظ٤ َغ٢ُ فال ٜغتشلٚال

يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ املؤَٕٓٛ ع٢ً  فإسا ؽضط ْفكت٘ فً٘ سيوٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚابٔ ايكِٝ أٚ عار٠  إال بؾضط ْك عًٝ٘ نايٛنٌٝ

ألٕ هلا عضفا تٓقضف إيٝ٘   فإٕ ؽضطت َطًك١ داط. ألْ٘ أبعز َٔ ايػضص  ٜٚغتشب تكزٜضٖاؽضٚطِٗ 

ألٕ إطالقٗا ٜكتنٞ مجٝع َا ٖٛ َٔ مضٚات٘ املعتار٠ قاٍ اإلَاّ أمحز ٜٓفل ع٢ً َا نإ ٜٓفل غري  َٔ طعاّ ٚنغ٠ٛ عضفاْفك١ َجً٘ فً٘  ٚاختًفا-

 َتعز يًٓفك١ ٚال َنض باملاٍ 

 

 يف ساي١ ظٗٛص ايضبح ٚيف ساي١ ايكغ١ُ ؟ أسنض فف١ أَتالى ايعاٌَ سقت٘ ؟

ألٕ ايؾضط فشٝح فٝجبت ٚاملظاصع١ قاٍ أبٛ اـطاب صٚا١ٜ ٚاسز٠ نُا يف املغاقا٠  ناملايو بعٗٛصٙ قبٌ ايكغ١ُ سقت٘ َٔ ايضبحٚميًو ايعاٌَ 

فًُه٘ ناملؾرتى ٚيٛ مل ٜعٌُ  ٚألْ٘ ميًو املطايب١ بكغُت٘إٔ ميًه٘ عهِ ايؾضط  (ظٗض) ٚدز ٚدبٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ي٘ دظ٤ َٔ ايضبح فإسا  َكتناٙ

 عًٝ٘  املناصب إال أْ٘ فضف ايشٖب بٛصم فاصتفع ايقضف اعتشك٘ ْك

 

 ؟ ايضبح مبذضر ظٗٛصٙإٔ ٜؤخش َٔ يًعاٌَ َغُٛح ٌٖ 

ٚقا١ٜ ال ْعًِ فٝ٘ خالفا قاي٘ يف ايؾضح ألٕ ْقٝب٘ َؾاع فال ٜكاعِ ْفغ٘ ٚألٕ ًَه٘ ي٘ غري َغتكض ألْ٘  إال بإسٕ صب املاٍ ال األخش َٓ٘ أٟ ايضبح

  يضأؼ املاٍ

 

 َاسا ذنزخ يف ساي١ فغذ ؽضن١ املناصب١ ؟

ايشٟ ظٗض بتكٛمي٘  ٚرفع يًعاٌَ سقت٘ َٔ ايضبحقَٛ٘ ع٢ً ففت٘ اييت ٖٛ عًٝٗا  ملناصب١فضمٞ صب٘ بأخشٙ أٟ َاٍ اٚسٝح فغدت ٚاملاٍ عضض 

 ألْ٘ أعكط عٔ ايعاٌَ ايبٝع فال دنرب ع٢ً بٝع َاي٘ بال سغ يًعاٌَ فٝ٘  ًَٚو َا قابٌ سق١ ايعاٌَ َٔ ايضبح

 

 املاٍ بعز ايفغذ بأخش ايعضض ؟َاسا ذنزخ يف ساي١ عزّ صما صب 

ٚإٕ مل ٜضض صب املاٍ بعز فغدٗا بأخش ايعضض  

ْاما نُا أخشٙ ع٢ً ففت٘  فع٢ً ايعاٌَ بٝع٘-  ٚقبض مثٓ٘ ألٕ عًٝ٘ صر املاٍ 

 

 ٌٖ ع٢ً ايعاٌَ إٔ ذنًف ميني عٓز تقضف٘ يف املاٍ ؟

ٜتقضف يف املاٍ بإسٕ صب٘ ٚال رنتك بٓفع٘ أؽب٘ ايٛ نٌٝ  ٚايعاٌَ أَني ألْ٘ 

 ٜقزم بُٝٝٓ٘ يف قزص صأؼ املاٍ ألْ٘ َٓهض يًظا٥ز ٚاألفٌ عزَ٘ 

 

 ٚأُٜٗا تكزّ ب١ٓٝ املايو أّ ايعاٌَ ؟ ٌٖ تطًب ب١ٓٝ َٔ ايعاٌَ عٓز سزٚخ خغضإ أٚ ٖالى ؟

ست٢ ٚيٛ أقض بايضبح ثِ إرع٢ تًفا أٚ خغاص٠ بعز ايضبح قبٌ  َكتن٢ تأَٝٓ٘ألٕ سيو  تهٔ ب١ٓٝ إٕ ملٚيف ايضبح ٚعزَ٘ ٚيف اهلالى ٚاـغضإ -

ْاقٛي٘  ألْ٘ َكض ؼل آلرَٞ فًِ ٜكبٌ صدٛع٘ ناملكض بزٜٔ   ألْ٘ أَني ٚال ٜكبٌ قٛي٘ إٕ إرع٢ غًطا أٚ نشبا أٚ ْغٝا

 بٝٓتني قزَت ب١ٓٝ ايعاٌَ أقاَا فإٕ  ألْ٘ ٜٓهض ايظا٥زتعز صبح َاٍ املناصب١ ْك عًٝ٘  ٜٚكبٌ قٍٛ املايو يف قزص َا ؽضط يًعاٌَ

 

  ايٛدٛٙ ؽضن١ يف فقٌ

 ايجايح

 َا املكقٛر بؾضن١ ايٛدٛٙ ؟ ٚسهُٗا ؟
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ٜإ َٔ ايٓاؼ يف سممُٗا ظاُٖٗا ٚثك١ ايتذاص بُٗا َٔ غري إٔ ٜهٕٛ هلُا  اثٓإؽضن١ ايٛدٛٙ ٖٚٞ إٔ ٜؾرتى  ال َاٍ هلُا يف صبح َا ٜؾرت

ٜا بػري صؤٚؼ أَٛاٍ فٗٛ  ٚب٘ قاٍ ايجٛصٟ ٚابٔ املٓشص ٚعٛا٤ عني أسزُٖا يقاسب٘ َا ٜؾرتٜ٘ أٚ قاٍ َا  دا٥ظصأؼ َاٍ قاٍ أمحز يف صدًني اؽرت

 اؽرتٜت َٔ ؽ٤ٞ فٗٛ بٝٓٓا ْك عًٝ٘ 

 

  نٝف ٜكغِ املًو ٚايضبح أٚ اـغاص٠ يف ؽضن١ ايٛدٛٙ ؟

ٜٚهٕٛ املًو ٚايضبح نُا ؽضطا َٔ تغاٚ ٚتفامٌ ؿزٜح املؤَٕٓٛ عٓز ؽضٚطِٗ ٚألٕ أسزُٖا قز ٜهٕٛ أٚثل عٓز ايتذاص ٚأبقض بايتذاص٠ َٔ -

اآلخض فهإ ع٢ً َا ؽضطا نؾضن١ ايعٓإ  

ثًجٗا عٛا٤ نإ ايضبح بُٝٓٗا نشيو أٚ ال ألٕ ايٛمٝع١ ْكك صأؼ املاٍ ٖٚٛ كتك مبالن٘ فٝٛطع  ٚاـغاص٠ ع٢ً قزص املًو فُٔ ي٘ ايجًح عًٝ٘-

 بِٝٓٗ ع٢ً قزص اؿقك َٚبٓاٖا ع٢ً ايٛناي١ ٚايهفاي١ ٚسهُٗا فُٝا دنٛط يهٌ َُٓٗا أٚ ميٓع َٓ٘ نؾضن١ ايعٓإ 

 

 األبزإ ؽضن١

 ايضابع

 ٚسهُٗا ؟ ٚايزيٌٝ ؟ َا املكقٛر بؾضن١ األبزإ ؟

ٜتًُهإ بأبزاُْٗا َٔ املباح ناإلستؾاـ ٚاالستطاب ٚاالفطٝار ٚاملعزٕ ٚايتًقك ع٢ً راص اؿضب ٚعًب  َٔ ؽضن١ األبزإ ٖٚٞ إٔ ٜؾرتنا فُٝا 

ْا ٚعُاص بؾ٤ٞ ٚدا٤ ععٝز ْا ٚععز ٚعُاص ّٜٛ بزص فًِ أد٤٢ أ بأعرئٜ صٚاٙ أبٛ راٚر  ٜكتالْ٘ بٗا فٗشا دا٥ظ ْك عًٝ٘ يكٍٛ ابٔ َغعٛر اؽرتنت أ

ٚاألثضّ ٚاستر ب٘ أمحز ٚقاٍ أؽضى بِٝٓٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚنإ سيو يف غظ٠ٚ بزص ٚناْت غٓا٥ُٗا ملٔ أخشٖا قبٌ إٔ ٜؾضى اهلل 

 }فٛا فٝٗا فأْظٍ اهلل تعاىل بِٝٓٗ ٚهلشا ْكٌ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ َٔ أخش ؽ٦ٝا فٗٛ ي٘ ٚإمنا دعًٗا اهلل يٓبٝ٘ بعز إٔ غُٓٛا ٚاختٌ

ٜتكبالٕ يف سممُٗا َٔ ايعٌُ فإٕ عٌُ أسزُٖا رٕٚ فاسب٘ فايهغب بُٝٓٗا ع٢ً َا ؽضطا قاٍ أمحز ٖشا  {ٜغأيْٛو عٔ األْفاٍ  أٚ ٜؾرتنا فُٝا 

ؽضطا َٔ تغاٚ أٚ تفامٌ ألٕ  مبٓظي١ سزٜح عُاص ٚععز ٚابٔ َغعٛر ٚاؿافٌ َٔ َباح متًهاٙ أٚ أسزُٖا أٚ َٔ أدض٠ عٌُ تكبالٙ أٚ أسزُٖا نُا

 ايضبح َغتشل بايعٌُ ٚدنٛط تفامًُٗا فٝ٘ 

 

 املفاٚم١ ؽضن١

  اـاَػ

 ٚسهُٗا؟  َا املكقٛر بؾضن١ املفاٚم١ ؟

ْا ٖٚٞ  ٖٚٞ إٔ ٜفٛض نٌ إىل فاسب٘ ؽضا٤ ٚبٝعا يف ايش١َ َٚناصب١ ٚتٛنٝال َٚغافض٠ باملاٍؽضن١ املفاٚم١  ألْٗا ال ؽضز عٔ  دا٥ظ٠ٚاصتٗا

 أمضب ايؾضن١ اييت تكزَت 

 

 َت٢ تهٕٛ املفاٚم١ فاعز٠؟ َٚا ايع١ً يف سيو؟

ْارصا نٛدزإ يكط١ أٚ صناط أٚ َا ذنقٌ هلُا َٔ َرياخ أٚ َا ًٜظّ أسزُٖا َٔ مُإ غقب أٚ أصـ دٓا١ٜ عًٝ٘ ٚألْأٚ مُإ فإٕ أرخال فٝٗا  نغبا 

ٚملا فٝ٘ َٔ نجض٠ ايػضص ألْ٘ قز ًٜظّ فٝ٘  (ٖٚش٠ َغأي١ ١َُٗ دزا ألٕ فٝ٘ غضص عكز مل ٜضر ايؾضع مبجً٘ )ألْ٘عاص١ٜ أٚ يظّٚ َٗض بٛط٤ فٗٞ فاعز٠ 

ٜتعًل ب٘ سهِ   َاال ٜكزص ايؾضٜو عًٝ٘ ٖٛألْ٘ ٜزخٌ فٝ٘ إنتغاب غري َعتار ٚسقٍٛ سيو ِٖٚ ال 

 

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ رفع ايزاب١ أٚ ايعبز يًعاٌَ ؟ سهِأسنض 

ايعكز عًٝٗا ببعض منا٥ٗا نايؾذض يف  فذاطعًٝٗا إلْٗا عني تُٓٞ بايعٌُ ٜٚقح رفع راب١ أٚ عبز ملٔ ٜعٌُ ب٘ ظظ٤ َٔ أدضت٘ َعًَٛا ْك عًٝ٘ 

 املغاقا٠ 

 

 فهٝف ُتكغِ أعِٗ غُٓٝت٘ ؟ َاسا يف ساي١ إعطا٤ فضؼ جملاٖز ال ميًو فضؼ ؟

 ْٚكٌ عٓ٘ أبٛ راٚر فُٝٔ ٜعطٞ فضع٘ ع٢ً ْقف ايػ١ُٝٓ أصدٛ إٔ ال ٜهٕٛ ب٘ بأؼ ٚب٘ قاٍ األٚطاعٞ 

 

  َاسهِ أدض٠ ايعاٌَ ظظ٤ َؾاع عٔ خٝاط١ ثٛب ْٚغر ٚسقار طصع ٚصماع قٔ ؟

بع َٚجً٘ خٝاط١ ثٛب ْٚغر غظٍ ٚسقار طصع ٚصماع قٔ ٚاعتٝفا٤ َاٍ ظظ٤ َؾاع َٓ٘ قاٍ يف ايؾضح قاٍ أمحز ال بأؼ بايجٛب ٜزفع بايجًح أٚ ايض
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ط٢ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أع دا٥ظاقٌٝ ٜعطٝ٘ بايجًح أٚ ايضبع ٚرصِٖ أٚ رصُٖني قاٍ أنضٖ٘ ألْ٘ ال ٜعضف٘ ٚإسا مل ٜهٔ َع٘ ؽ٤ٞ ْضاٙ 

ْت٢ٗ   خٝرب ع٢ً ايؾطض ا

 

 َا سهِ عغب ايفشٌ ٚقفٝظ ايطشإ ؿًُ٘ ع٢ً قفٝظ َٔ املطشٕٛ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو؟

عٔ عغب ايفشٌ ٚعٔ قفٝظ ايطشإ ؿًُ٘ ع٢ً قفٝظ َٔ املطشٕٛ فال ٜزصٟ ايباقٞ  ٢ْٗٚال ٜعاصم٘ سزٜح ايزاصقطين أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 بعزٙ فتهٕٛ املٓفع١ فٗٛي١ 

 

 َا سهِ بٝع َتاع ظظ٤ َٔ ايضبح ؟ أٚ إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ بُٝٓٗا ؟

 ال ٜقحٚبٝع َتاع ظظ٤ َٔ صع٘ نُٔ أعط٢ فضع٘ ع٢ً ايٓقف َٔ ايػ١ُٝٓ غالف َا يٛ قاٍ بع عبزٟ ٚايجُٔ بٝٓٓا أٚ آدضٙ ٚاألدض٠ بٝٓٓا فإْ٘ 

 ٚايجُٔ اٚ األدض٠ يضب٘ ٚيآلخض أدض٠ َجً٘ 

 

 َعًَٛا ؟َا سهِ َٔ رفع راب١ أٚ حنٌ أٚ حنُٖٛا ملٔ ٜكّٛ َز٠ َع١ًَٛ ظظ٤ َُٓٗا 

ىل قاٍ ايبداصٟ يف فشٝش٘ ٚقاٍ َعُض ال بأؼ إٔ تهٕٛ املاؽ١ٝ ع َعًَٛارفع راب١ أٚ حنٌ أٚ حنُٖٛا ملٔ ٜكّٛ َز٠ َع١ًَٛ ظظ٤ َُٓٗا  ٜٚقح

  ألْ٘ مناؤٙع ٚاملزفٛع إيٝ٘ ع٢ً سغب ًَهُٝٗا ٚايُٓا٤ ًَو هلُا أٟ يًزافايجًح أٚ ايضبع إىل أدٌ َغ٢ُ 

 

 ٌٖٚ يًعاٌَ أدض٠ يف سيو ؟ايزفع ظظ٤ َٔ ايُٓا٤ نايزص ٚايٓغٌ ٚايقٛف ٚايعغٌ ؟  َا سهِ

ؿقٍٛ منا٥٘ بػري عٌُ  فال ٜقح نايزص ٚايٓغٌ ٚايقٛف ٚايعغٌ ال إٕ نإ ظظ٤ َٔ ايُٓا٤ 

 ٜغًِ ي٘ ٚعٓ٘ ٜقح اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔٚيًعاٌَ أدض٠ َجً٘ ألْ٘ بشٍ ممٓافع٘ بعٛض مل 

 

  املغاقا٠ باب 

 َا املكقٛر باملغاقا٠ ؟

 يًُايو ٚايعاٌَ بضؤ١ٜ أٚ ٚفف  َعًَٛاملٔ ٜكّٛ مبقاؿ٘ ظظ٤ َٔ مثضٙ بؾضط نٕٛ ايؾذض  (فكط  ؽذض)ٖٚٞ رفع 

 

 أسنض ؽضٚط املغاقا٠ ؟

فًٛ عاقاٙ ع٢ً بغتإ غري َعني ٚال َٛفٛف أٚ ع٢ً أسز ٖشٜٔ اؿا٥طني مل ٜقح ألْٗا َعاٚم١ رنتًف ايػضض فٝٗا باختالف  َعًّٛإٔ ٜهٕٛ -

األعٝإ فًِ ػظ ع٢ً غري َعًّٛ نايبٝع  

مثض أٚ طصع َتفل َٔ خنٌ ٚغريٙ ؿزٜح ابٔ عُض عاٌَ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٌٖ خٝرب بؾطض َا رنضز َٓٗا َٔ  ي٘ مثض ٜؤنٌٚإٔ ٜهٕٛ -

عًٝ٘ ٖٚشا عاّ يف نٌ مثض  

  ناملناصب١َٔ مثضٙ  ٜؾضط يًعاٌَ دظ٤ َؾاع َعًّٛٚإٔ -

 

 أسنض فٛص املغاقا٠ ايفاعز٠ ؟

  ايهٌ ألسزُٖافًٛ ؽضطا يف املغاقا٠ -

 أٚ آفعا َع١ًَٛ -

 أٚ مثض٠ ؽذض٠ َع١ٓٝ مل تقح-

 

 ؟(ايبعٌ)َا سهِ املغاقا٠ يؾذض املجُض ٚايػري َجُض 

 قاٍ يف ايؾضح ػٛط املغاقا٠ يف نٌ ؽذض ي٘ مثض َأنٍٛ ببعض مثضت٘ ٖشا قٍٛ اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ  -

ْت٢ٗ-  ٚقاٍ أٜنا ٚتقح ع٢ً ايبعٌ نايغكٞ ال ْعًِ فٝ٘ كايفا ألٕ اؿاد١ تزعٛ إىل املعا١ًَ فٝ٘ نزعا٥ٗا إىل املعا١ًَ يف غريٙ ا

 

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ َا سهِ املدابض٠ ؟

 (  املدابض٠)عٔ  ٢ْٗخزٜر إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ابٔأصبعني ع١ٓ ست٢ سزثٓا صافع  خنابضابٔ عُض نٓا  ٚأَا سزٜح 
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فُشٍُٛ ع٢ً صدٛع٘ عٔ َعاَالت فاعز٠ فغضٖا صافع قاٍ يف ايؾضح قًٓا ال دنٛط محٌ سزٜح صافع ٚال سزٜح ابٔ عُض ع٢ً سيو ألْ٘ ف٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚعًِ مل ٜظٍ ٜعاٌَ أٌٖ خٝرب ٚاـًفا٤ ع٢ً سيو بعزٙ ثِ َٔ بعزِٖ ٚيٛ فح خرب صافع ؿٌُ ع٢ً َا ٜٛافل ايغ١ٓ 

 

 ا٠ ؟ٌٖ املدابض٠ تعين املغام

ٚفغض بػري ٖشا َٔ أْٛاع ايفغار ٖٚٛ َنطضب دزا قاٍ أمحز ٜض٣ٚ عٔ صافع يف ٖشا ( دظ٤ َٓٗا)فض٣ٚ ايبداصٟ فٝ٘ نٓا ْهضٟ األصض بايٓاس١ٝ َٓٗا

ت٘ مضٚب نأْ٘ ٜضٜز إٔ إختالف ايضٚاٜات عٓ٘ تٖٛٔ سزٜج٘ ٚأْهضٙ طٜز بٔ ثابت ٚغريٙ عًٝ٘ ٚمل ٜكبًٛا سزٜج٘ ٚمحًٛٙ ع٢ً أْ٘ غًط يف صٚاٟ

ْت٢ٗ باختقاص   ,ٖٚشا أٜنا يٝػ تعضٜفٗا . ٚقٌٝ أْٗا َٔ اـباص أٟ األصض اي١ًٓٝ. ا

فٗٞ أٟ ؽ٧ . ٚاملدابض٠ ؽتًف عٔ املغاقا٠ سٝح ٜٛدز خالف يف تعضٜفٗا بأْٗا َؾتك١ َٔ خٝرب ٚيهٔ ايضعٍٛ ف٢ً اي٘  عًٝ٘ ٚعًِ َاطاٍ ٜعاًَِٗ

ُٜبطًٗا .فاعز ع٢ً نضٟ ع٢ً دظ٤ َٔ األصض ٖٚشا 

 

 املظاصع١ باب

 َا املكقٛر باملظاصع١ ؟

 يف قٍٛ أنجض اٌٖ ايعًِ  رفع األصض ٚاؿب ملٔ ٜظصع٘ ٜٚكّٛ مبقاؿ٘ قاٍ يف ايؾضح ٚػٛط املظاصع١ ظظ٤ َعًّٛ يًعاٌَٚاملظاصع١ 

 

 أسنض ؽضٚط املظاصع١؟

نؾذض يف َغاقا٠ ٚإٕ قاٍ َا طصعتٗا َٔ ؽ٤ٞ فًٞ ْقف٘ ٚعًُ٘ بضؤ١ٜ أٚ فف١ ال رنتًف َعٗا  نٕٛ ايبشص َعًَٛا دٓغ٘ ٚقزصٙ ٚيٛ مل ٜٛنٌبؾضط -

فح ؿزٜح خٝرب  

يف قٍٛ عُض ٚابٔ  ٚعٓ٘ ال ٜؾرتط فٝذٛط إٔ رنضد٘ ايعاٌَْك عًٝ٘ ٚاختاصٙ عا١َ األفشاب قٝاعا ع٢ً املغاقا٠ ٚاملناصب١  ٚنْٛ٘ َٔ صب األصض-

َغعٛر ٚغريُٖا ْٚك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ َٗٓا ٚفشش٘ يف املػين ٚايؾضح ٚاختاصٙ أبٛ قُز اؾٛطٟ ٚايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚابٔ ايكِٝ ٚفاسب ايفا٥ل 

سص ع٢ً املغًُني ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ايب ٚعًٝ٘ عٌُ ايٓاؼ ألٕ األفٌ املعٍٛ عًٝ٘ يف املظاصع١ قق١ خٝرب ٚمل ٜشنضقاٍ يف اإلْقاف 

خٝرب ٚأصمٗا إيِٝٗ ع٢ً إٔ ٚيف بعض أيفاظ اؿزٜح َا ٜزٍ ع٢ً أْ٘ دعٌ ايبشص عًِٝٗ قاٍ ابٔ عُض رفع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خنٌ 

دا٤ٚا بايبشص فًِٗ صٚاٙ َغًِ ٚعٔ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ نإ ٜعاٌَ ايٓاؼ ع٢ً إٕ دا٤ عُض بايبشص َٔ عٓزٙ فً٘ ايؾطض ٚإٕ  ٜعًُٖٛا َٔ أَٛاهلِ

نشا عًك٘ ايبداصٟ  

ع٢ً َاي٘ َٔ ايجُض٠ بػري خالف ٚقاٍ  ٚال دنٛط إٔ دنعٌ ي٘ فنٌ رصاِٖ طا٥زاٚإٔ ٜؾضط يًعاٌَ دظ٤ َؾاع َعًّٛ َٓ٘ ملا تكزّ قاٍ يف ايؾضح -

ْاس١ٝ َع١ٓٝ أٚ َا ع٢ً اؾزاٍٚ َٓفضرا أٚ َع ْقٝب٘ فٗٛ فاعز إمجاعا يقح ْت٢ٗ ٚنشا يٛ ؽضط ألسزُٖا طصع   ٠ اـرب بايٓٗٞ عٓ٘ ا

 

 َاسا يف ساي١ نٕٛ األصض ٚايبشص ٚايبكض َٔ ٚاسز ٚايعٌُ َٔ أخض ؟

ألْ٘ عكز ع٢ً ايعٌُ يف َاٍ ببعض منا٥٘ فأؽب٘ املناصب١  املناصب١ٜٚقح نٕٛ األصض ٚايبشص ٚايبكض َٔ ٚاسز ٚايعٌُ َٔ آخض قٝاعا ع٢ً 

 فٝقح ألْ٘ إسا داط يف املعزّٚ َع نجض٠ ايػضص فع٢ً املٛدٛر َع قًت٘ أٚىل  ٚناملظاصع١ ع٢ً ايظصع املٛدٛر ايشٟ ُٜٓٞ بايعٌُ

 

 ؟(باملاٍ)َاسا يف ساي١ إداص٠ األصض بايشٖب ٚايفن١ ٚايعضٚض غري املطعّٛ 

قاٍ يف ايؾضح ٚػٛط إداط٠ األصض بايشٖب ٚايفن١ ٚايعضٚض غري املطعّٛ يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ يكٍٛ صافع أَا بايشٖب 

ْتِ فاْعٕٛ إٔ تغتأدضٚا األصض ايبٝنا٤ َٔ ايغ١ٓ  ٚايفن١ ْت٢ٗ ٚقاٍ ابٔ عباؼ ٚإٕ أَجٌ َا أ فال بأؼ ٚملغًِ أَا بؾ٤ٞ َعًّٛ َنُٕٛ فال بأؼ ا

 إىل ايغ١ٓ صٚاٙ ايبداصٟ تعًٝكا 

 

 أسنض أقغاّ إداص٠ األصض بطعاّ ؟ َع سنض سهِ نٌ قغِ ؟

ا بطعاّ فجالث١ أقغاّ   ٚأَا إداصٗت

ا بطعاّ أسزٖا  األنجض َٚٓع َٓ٘ َايو ٚعٔ أمحز صمبا تٗٝبت٘ ملا يف سزٜح صافع ال ٜهضٜٗا بطعاّ َغ٢ُ  فأداطَٙٓٗا  َعًّٛ غري اـاصزإداصٗت

صٚاٙ أبٛ راٚر  

ألبٛ سٓٝف٘ ٚايؾافع٢ ٚأمحز  دٛاطٙٚايقشٝح ففٝ٘ صٚاٜتإ  بطعاّ َعًّٛ َٔ دٓػ َا رنضز َٓٗاٚايجاْٞ 

ا ايجايح   قاي٘ يف ايؾضح  دٛاطٙمما رنضز َٓٗا فاملٓقٛل  ناملناصب١ ظظ٤ َؾاعإداصٗت
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 أسنض سهِ املغاقا٠ ٚاملظاصع١ ؟ ٚايزيٌٝ ؟

 يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْكضنِ ع٢ً سيو َا ؽ٦ٓا صٚاٙ َغًِ  دا٥ظٚاملغاقا٠ ٚاملظاصع١ عكز 

ْت٢ٗ ألْ٘ عكز َعاٚم١ فهإ الطَا اختاصٙ ايؾٝذ  الط١َ (بٝع أٚ إداص٠ ) فًٛ ناْت يكزص َزتٗا ٚقٌٝ عكز الطّ قاٍ يف ايؾضح ٖٚٛ قٍٛ أنجض ايفكٗا٤ ا

 تكٞ ايزٜٔ ؿزٜح املؤَٕٓٛ ع٢ً ؽضٚطِٗ فع٢ً ٖشا ٜفتكض إىل تكزٜض َزتٗا ناإلداص٠ 

 

 َاس ذنزخ يف ساي١ فكز ؽضط فاملغاقا٠ ٚ املظاصع١ ؟

 املظاصع١ فاعز٠ ٚايجُض ٚايظصع يضب٘ ألْ٘ منا٤ ًَه٘ فإٕ فكز ؽضط فاملغاقا٠ ٚ

 

 أسنض َا ذنل يًعاٌَ َٔ أدض٠ ؟

 ٚيًعاٌَ أدض٠ َجً٘ ألْ٘ بشٍ َٓافع١ بعٛض مل ٜغًِ ي٘ 

 

 َاسا ذنزخ يف ساي١ ٖضٚب أٚ فغذ ايعاٌَ قبٌ ظٗٛص ايجُض٠ ؟ ٚبعزٖا ؟

نعاٌَ املناصب١ إسا فغذ قبٌ ظٗٛص ايضبح   ٚال ؽ٤ٞ ي٘ إٕ فغذ أٚ ٖضب قبٌ ظٗٛص ايجُض٠ إلعكاط سك٘ بضماٙ-

 فايجُض بُٝٓٗا ع٢ً َا ؽضطاٚإٕ فغذ بعز ظٗٛصٖا -

 

أسنض املٗاّ ايٛظٝف١ٝ ع٢ً ايعاٌَ ؟ 

ٚع٢ً ايعاٌَ متاّ ايعٌُ نُا ًٜظّ املناصب بٝع ايعضٚض إسا فغدت املناصب١ بعز ظٗٛص ايضبح   

ؿفغ مما فٝ٘ منٛ أٚ فالح يًجُض٠ ٚايظصع َٔ ايغكٞ باملا٤ ٚإفالح طضق٘ ٚاؿضخ ٚآيت٘ ٚبكضٙ ٚقطع ايؾٛى ٚاؿؾٝؿ املنض ٚايٝابػ َٔ ايؾذض ٚا

 ٚايتؾُٝػ ٚإفالح َٛمع٘ ٚحنٛ سيو 

 

 أسنض املٗاّ ايٛظٝف١ٝ ع٢ً صب املاٍ؟

ٚسفض ب٦ض املا٤ ٚحنٛٙ   ٚع٢ً صب املاٍ َا فٝ٘ سفغ األفٌ نغز اؿٝطإ ٚإْؾا٤ األْٗاص

ٚاؾشاس ٚاؾشاس عًُٝٗا بكزص سقتُٝٗا ْك عًٝ٘ ألْ٘ إمنا ٜهٕٛ بعز تهاٌَ ايجُض ٚإْكنا٤ املعا١ًَ أؽب٘ ْكً٘ إىل املٓظٍ ٚعٓ٘ اؿقار ٚايًكاط 

ا ال تغتػين عٓ٘ ايجُض٠ أؽب٘ ع٢ً ايعاٌَ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رفع خٝرب إىل ٜٗٛر ع٢ً إٔ ٜعًُٖٛا َٔ أَٛاهلِ ٖٚشا َٔ ايعٌُ َِ

 ايتؾُٝػ قاي٘ يف ايهايف 

 

 َاسهِ ايُهًف ايغًطا١ْٝ ؟ ٚع٢ً َٔ تتبع ؟

فُا عضف أخشٙ َٔ صب املاٍ فعًٝ٘ َٚٔ  (ايغًطإ ٜفضض أَٛاٍ ع٢ً أفشاب األصامٞ بتهًف١ َجٌ اينضا٥ب) ٜٚتبعإ ايعضف يف ايهًف ايغًطا١ْٝ

ايعاٌَ فعًٝ٘  

ٜعٌُ ب٘ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ َٚا طًب َٔ قض١ٜ َٔ ٚظا٥ف عًطا١ْٝ ٚحنٖٛا فع٢ً قزص املٛاٍ ٚإٕ ٚمعت ع٢ً ايظصع  َا مل ٜهٔ ؽضط فٝتبع أٟ

ْت٢ٗ  فع٢ً صب٘ أٚ ع٢ً ايعكاص فع٢ً صب٘ َا مل ٜؾرتط ع٢ً َغتأدض ٚإٕ ٚمع َطًكا صدع إىل ايعار٠ ا

 

 ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ مت اإلْتٗا٤ َٔ َكضص َٓاص

 ايفضق١ ايجا١ْٝ مبعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ

ؼت إؽضاف فن١ًٝ ايؾٝذ أبٞ اعشام اؿٜٛين

 

 
 

  


